
 

IZDAVAČ: 
Općina Kakanj 
GODINA XX 

 

    Broj 10/2016 
      Datum: 16.09.2016. 

   Akti: 158 - 171. 
 

GRAFIČKA PRIPREMA I ŠTAMPA: 
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

158. 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-274/16  
Kakanj, 08.09.2016. godine  
 
Na osnovu člana 13. stav (2) alineja 2) Zakona o 
principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. i 
117. Statuta Općine Kakanj („Službene novine 
Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinsko vijeće na 
46. sjednici održanoj 08.09.2016. godine, donijelo 
je   

 

O D L U K U 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju 

 Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-
30.06.2016. godine 

 

Član 1. 
Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta 

Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2016. 
godine.  

 
 

Član 2. 
Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o 

izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 
01.01-30.06.2016. godine.  

 
Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“.  

 
 
 

   PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

159. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-275/16  
Kakanj, 08.09.2016. godine  
 
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 
51/09) i člana 24. i 117. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
Općinsko vijeće na 46. sjednici održanoj 
08.09.2016. godine,donijelo je  

 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju tekuće 

 budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za 
period 01.01-30.06.2016. godine 

 
 

Član 1. 
Usvaja se Izvještaj o izvršenju tekuće 

budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za 
period 01.01-30.06.2016. godine.  

 
Član 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o 
izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta 
Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2016. 
godine.   

 
Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“.   
 
 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 
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160. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-276/16 
Kakanj, 08.09.2016. godine 
 
Na osnovu člana 13. stav (2) alineja 4) i člana 36. 
Zakona o principima lokalne samouprave 
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 
24. stav (1) tačka 6) Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
člana 33. stav  (2)  i  člana 124. stav (1) tačka f) 
Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-
dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-
dobojskog kantona“, broj: 5/11), Općinsko vijeće 
na 46. sjednici održanoj 08.09.2016. godine, 
donijelo je  

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o načinu i naknadama 

 za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne 
jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima 

 

Član 1. 
Mijenja se član 2. Tarifnika o visini naknade 

za pružene usluge Profesionalne vatrogasne 
jedinice Kakanj pravnim i fizičkim licima koji je 
sastavni dio Odluke o načinu i naknadama za 
pružanje usluga Profesionalne vatrogasne 
jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/15), 
kako slijedi:               
 
TARIFNI BROJ 1.  SERVISIRANJE 
VATROGASNIH APARATA 

Red. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinica 
mjere 

                
Cijena 
u KM 

              
PDV 
17% Ukupno 

1.1. 
Vatrogasni 
aparat S-1 

kom 
5,13 0,87 6,00 

1.2. 
Vatrogasni 
aparat S-2 

kom 
5,13 0,87 6,00 

1.3. 
Vatrogasni 
aparat S-3 

kom 
5,13 0,87 6,00 

1.4. 
Vatrogasni 
aparat S-6 

kom 
5,98 1,02 7,00 

1.5. 
Vatrogasni 
aparat S-9 

kom 
6,84 1,16 8,00 

1.6. 
Vatrogasni 
aparat S-50 

kom 
17,09 2,91 20,00 

1.7. 
Vatrogasni 
aparat S-
100 

kom 
17,09 2,91 20,00 

1.8. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
3 

kom 
5,13 0,87 6,00 

1.9. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
5 

kom 
5,13 0,87 6,00 

1.10. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
10 

kom 
5,98 1,02 7,00 

1.11. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
30 

kom 
8,55 1,45 10,00 

 
TARIFNI BROJ 2.  TEHNIČKO ISPITIVANJE NA 
HLADNI VODENI PRITISAK 

Red. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinica 
mjere 

                
Cijena 
u KM 

              
PDV 
17% Ukupno 

2.1. 
Vatrogasni 
aparat S-1 

kom 
5,13 0,87 6,00 

2.2. 
Vatrogasni 
aparat S-2 

kom 
5,13 0,87 6,00 

2.3. 
Vatrogasni 
aparat S-3 

kom 
5,13 0,87 6,00 

2.4. 
Vatrogasni 
aparat S-6 

kom 
5,98 1,02 7,00 

2.5. 
Vatrogasni 
aparat S-9 

kom 
6,84 1,16 8,00 

2.6. 
Vatrogasni 
aparat S-50 

kom 
17,09 2,91 20,00 

2.7. 
Vatrogasni 
aparat S-
100 

kom 
17,09 2,91 20,00 

2.8. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
3 

kom 
5,13 0,87 6,00 

2.9. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
5 

kom 
5,13 0,87 6,00 

2.10. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
10 

kom 
5,98 1,02 7,00 

2.11. 
Vatrogasni 
aparat CO2-
30 

kom 
8,55 1,45 10,00 

 
 
TARIFNI BROJ 3.  PUNJENJE CO2 BOČICA 
POD PRITISKOM 

Red. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinica 
mjere 

                
Cijena 
u KM 

              
PDV 
17% Ukupno 

3.1. 
Vatrogasni 
aparat S-1 

kom 
3,42 0,58 4,00 

3.2. 
Vatrogasni 
aparat S-2 

kom 
3,42 0,58 4,00 

3.3. 
Vatrogasni 
aparat S-3 

kom 
3,42 0,58 4,00 

3.4. 
Vatrogasni 
aparat S-6 

kom 
4,27 0,73 5,00 

3.5. 
Vatrogasni 
aparat S-9 

kom 
4,27 0,73 5,00 

3.6. 
Vatrogasni 
aparat S-50 

kom 
17,09 2,91 20,00 

3.7. 
Vatrogasni 
aparat S-
100 

kom 
17,09 2,91 20,00 
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TARIFNI BROJ 4.  ZAMJENA SREDSTAVA ZA 

GAŠENJE 

Red. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinica 
mjere 

                
Cijena 
u KM 

              
PDV 
17% Ukupno 

4.1. Prah BC kg 2,99 0,51 3,50 

4.2. Prah ABC kg 4,27 0,73 5,00 

4.3. Azot kg 4,27 0,73 5,00 

 
TARIFNI BROJ 5.  ISPITIVANJE HIDRANATA 

Red. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinica 
mjere 

                
Cijena 
u KM 

              
PDV 
17% Ukupno 

5.1. 
Do 10 
hidranata 

kom 
6,84 1,26 8,00 

5.2. 
Preko 10 
hidranata 

kom 
5,13 0,87 6,00 

 
TARIFNI BROJ 6.  RAD VATROGASNE 
TEHNIKE 

Red. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinica 
mjere 

                
Cijena 
u KM 

              
PDV 
17% Ukupno 

6.1. 
Vatrogasno 
vozilo 

sat 
100,00 17,00 117,00 

6.2. 
Dežurstvo 
vatrogasnog 
vozila 

sat 
50,00 8,50 58,50 

6.3. 
Autoljestve 
„DENNIS“ 

sat 
150,00 25,50 175,50 

 
TARIFNI BROJ 7.  RAD VATROGASNIH PUMPI 
I AGREGATA 

Red
. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinic
a mjere 

                
Cijen

a u 
KM 

              
PDV 
17% 

Ukupn
o 

7.1. 
Vatrogasna 
pumpa 
„HONDA“ 

sat 
8,55 1,45 10,00 

7.2. 

Vatrogasna 
pumpa 
„ROZENBAUE
R“ 

sat 

29,91 5,09 35,00 

7.3. 
Vatrogasna 
pumpa 
„ZIGLER“ 

sat 
29,91 5,09 35,00 

7.4. Agregat 5KW sat 20,09 3,41 23,50 

7.5. 
Prijevoz pitke 
vode 

do 5 
km 70,09 

11,9
1 82,00 

7.6. 
Prijevoz pitke 
vode 

preko 5 
km 

100,0
0 

17,0
0 117,00 

 
 

TARIFNI BROJ 8.  RAD VATROGASACA 

Red. 
broj 

VRSTA 
USLUGE 

Jedinica 
mjere 

                
Cijena 
u KM 

              
PDV 
17% Ukupno 

8.1. 
Rad 
vatrogasca 
(dežurstvo) 

sat 
10,00 1,70 11,70 

8.2. 
Rad 
vatrogasca sa 
autoljestvama 

sat 
12,82 2,18 15,00 

8.3. 

Rad 
vatrogasca 
na pumpanju 
vode 

sat 

10,00 1,70 11,70 

 
TARIFNI BROJ 9.  

 
9.1. 

 
Zamjena rezervnih dijelova za aparate se računa 
po nabavnoj cijeni, plus 15% troškova ugradnje. 

 
Član 2. 

U preostalom dijelu Odluka i Tarifnik ostaju 
neizmijenjeni. 
 

Član 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 
 

 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

161. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-277/16 
Kakanj, 08.09.2016. godine 
 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj “, broj: 4/08) i 
člana 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 
36/10, 25/12 i 34/16), rješavajući po prijedlogu 
Općinskog načelnika, broj: 02/1-4302/16 od 
30.08.2016.godine, za utvrđivanje javnog 
interesa, Općinsko vijeće na 46. sjednici održanoj 
08.09.2016.godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
 
             1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu 
izgradnje kanalizacionog sistema i uređaja za 
prečišćavanja otpadnih voda u naselju Tršće, po 
prijedlogu Općinskog načelnika, te se može 
pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji-ustanovljenju 
prava služnosti na slijedećim nekretninama, 
označenim kao: 
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- k.č. br. 123 njiva IV kl. zv. „Orahovac“ u 
površini 2.923 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 205, u posjedu Fejzić 
Nezir i Šemso sinova Avdije iz Tršća, sa 
dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 133 njiva IV kl. zv. „Orahovac“ u 
površini 1.525 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 333, u posjedu Mrkonjić 
Adisa sin Fajke iz Tršće-Kakanj, sa dijelom 
od 1/3 i drugih, 

- k.č. br. 134 njiva IV kl. zv. „Orahovac“ u 
površini 1.871 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 132, u posjedu Čeliković 
Huseina Abdulah  iz Tršće 62.  sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 135/2 njiva IV kl. zv. „Orahovac“ u 
površini 285 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 333, u posjedu Mrkonjić 
Adisa sin Fajke iz Tršće-Kakanj, sa dijelom 
od 1/3 i drugih, 

- k.č. br. 146 njiva IV kl. zv. „Okobica“ u 
površini 1.141 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 402, u posjedu Subašić 
Hasna kći Abdulaha rođ. Husika iz, Tršće-
Kakanj sa dijelom od 1/3 i Subašić Nedim sin 
Fahrudina iz Tršće-Kakanj sa dijelom od 2/3,  

- k.č. br. 147 njiva IV kl. zv. „Okobica“ u 
površini 1.081 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 370, u posjedu Subašić 
Derviša i Ramiza sinovi Čamila iz Tršće, sa 
dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 148 livada III kl. zv. „Okobica“ u 
površini 483 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 370, u posjedu Subašić 
Derviša i Ramiza  sinovi Čamila iz Tršće, sa 
dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 150 nekategorisani put, zv. „ Put 
Okobica “ u površini 470 m2, k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 196, u posjedu 
DS Javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 156 njiva IV kl. zv. „Salište“ u površini 
272 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 387, u posjedu Subašić Bedrija kći 
Edhema rođ.Čeliković iz  Tršće, sa dijelom 
od 1/8 i drugi, 

- k.č. br. 157 njiva IV kl. zv. „Salište“ u površini 
583 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 387, u posjedu Subašić Bedrija kći 
Edhema rođ.Čeliković iz Tršće, sa dijelom od 
1/8 i drugih, 

- k.č. br. 172 njiva IV kl. zv. „Sališće“ u 
površini 110 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 392, u posjedu Subašić 
Adem sin Nezira iz Tršće 122. sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 173 njiva IV kl. zv. „Jaz“ u površini 
110 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 391, u posjedu Subašić Zumra kći Alije 
rođ. Numanović iz Tršće-Kakanj, sa dijelom 
1/3 i drugi, 

- k.č. br. 176 nekategorisani put. zv. „Put 
Sališća“ u površini 165 m2, k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 196, u posjedu 
DS Javno dobro putevi, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 187 njiva IV klase zv. „Sališće“ u 
površini 882 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 398, u posjedu Čajo 
Hasnija kći Zahida rođ. Subašić iz Brnj, sa 
dijelom 1/5 i drugi, 

- k.č. br. 188 njiva IV kl. zv. „Selište“ u površini 
718 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 390, u posjedu Subašić Nazif sin 
Hasana iz Tršće-Kakanj, sa dijelom 4/9 i 
drugi, 

- k.č. br. 189 njiva IV kl. zv. „Sališće“ u 
površini 705 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 657, u posjedu Subašić 
Zuhdo sin Mustafe iz Tršće sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 191 njiva IV kl. zv.„Selišće“ u površini 
361 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 342, u posjedu Musić Fehim sin Arifa iz 
Tršće, sa dijelom od 1/4 i drugi, 

- k.č. br. 192 njiva IV kl.zv. „Jaz“ u površini 
417 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 391, u posjedu Subašić Zumra kći Alije 
rođ. Numanović iz Tršće-Kakanj, sa dijelom 
od 1/3 i drugih, 

- k.č. br. 262 potok. zv. „Jame“ u površini 
1.025 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni 
list broj 197, u posjedu D.S. javno dobro 
vode, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 263 njiva IV kl. zv. „Kućinovac“ u 
površini 1.900 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 178, u posjedu Delić 
Mehmedalija sin Selima iz Tršće 51, sa 
dijelom 1/1, 

- k.č. br. 264 njiva IV kl. zv. „Kućinovac“ u 
površini 2.369 m2, dvorište 500 m2, i kuća i 
zgrada 106 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 178, u posjedu Delić 
Mehmedalija sin Selima iz Tršće 51, sa 
dijelom 1/1, 

- k.č. br. 297 Nekategorisani put  zv.„Put Bare“ 
u površini 1.393 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 196, u posjedu D.S. 
Javno dobro putevi, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 300 njiva IV kl. zv. „Kučinovac“ u 
površini 334 m2, kuća i zgrada106 m2 i 
dvorište 500 m2 k.o. Tršće, upisana u 
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posjedovni list broj 345, u posjedu Vakuf IZ 
BIH- Medžlis Kakanj sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 365 njiva IV kl. zv. „ Zanoga “ u 
površini 494 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 162, u posjedu Delić Seid 
sin Edhema iz Tršće 55/3 sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 367 njiva IV kl. zv. „Zanoga“ u 
površini 634 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 160, u posjedu Delić 
Meldina kći Fadila iz  Mehmeda Skopljaka- 
Kakanj, sa dijelom od 1/3 i drugi, 

- k.č. br. 370 livada IV kl. zv. „Bašćica“ u 
površini 807 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 172, u posjedu Delić 
Dževad i Nedžad sinovi Asifa iz Tršće-
Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 373 kuća i zgrada zv. „Zanoga“ u 
površini 74 m2, i dvorište 315 m2 k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 540, u posjedu 
Salkić Enver sin Ramiza iz Tršće, sa dijelom 
1/1, 

- k.č. br. 404 njiva IV kl. zv. „Zanoge“ u 
površini 671 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 151, u posjedu Delić 
Muhamed sin Ahmeta iz Tršće, sa dijelom 
1/1, 

- k.č. br. 412 njiva IV kl. zv. „Trst“ u površini 
532 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 354, u posjedu Salkić Ismet sin Selima 
iz Tršće 53, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 413 njiva IV kl. zv. „Trst“ u površini 
463 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 170, u posjedu Delić Salko sin Mustafe 
iz Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 414 njiva IV kl., zv „Trst“ u površini 
771 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 148, u posjedu Delić Nezir sin Adema iz 
Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 415 njiva IV kl. zv. „Trst“ u površini 
643 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 162, u posjedu Delić Seid sin Edhema iz  
Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 417 njiva III kl. zv. „Trst“ u površini 
729 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 344, u posjedu Husika Nevzeta kči 
Esada rođ. Delić iz A.Izetbegovića 64-
Kakanj, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 418 njiva III kl. zv. „Trst“ u površini 
312 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 179, u posjedu Delić Azema udova 
Salke iz Tršće-Kakanj, sa dijelom od 1/6 i 
drugi, 

- k.č. br. 421 njiva III kl. zv. „Trst“ u površini 
554 m2, kuća i zgrada 86 m2, dvorište 500 m2  

k.o. Tršće, upisana u posjedovni list broj 
210, u posjedu Fejzić Vehbija sin Mehmeda 
iz Tršće 21, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 422 livada II kl. zv. „Trst “ u površini 
192 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 216, u posjedu Kulačić Nevzeta kći 
Sinana rođ Fejzić iz Envera Čerkeza 29-
Zenica, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 425 njiva III klase zv. „Trst“ u površini 
855 m2, kuća i zgrada 26 m2 k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 174, u posjedu 
Delić Hanča kći Muje rođ. Banjić iz Tršće 23-
Kakanj, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 428 nekategorisani put. zv. „Put Trst“ 
u površini 3776 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 196, u  posjedu D.S. 
javno dobro putevi, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 440 njiva IV kl. zv. „Bara“ u površini 
915 m2 i  njiva V kl. u površini 957 m2 k.o. 
Tršće, upisana u posjedovni list broj 163, u 
posjedu Delić Hajrija rođena Sačić iz Tršće, 
sa dijelom 1/11 i drugi, 

- k.č. br. 441/1 njiva IV kl. zv. „Bara “ u 
površini 1315 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 572, u posjedu Delić 
Dževad sin Asifa iz Tršće-Kakanj sa dijelom 
1/1, 

- k.č. br. 442 voćnjak II kl. zv.„Bara“ u površini 
712 m2, dvorište 500 m2, kuća i zgrada 98 m2 
k.o. Tršće, upisana u posjedovni list broj 
573, u posjedu Delić Nedžad sin Asifa iz 
Tršće-Kakanj,sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 450 njiva IV kl. zv. „Bara“ u površini 
530 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 111, u posjedu Čeliković Smail sin 
Ibrahima iz Tršće 87, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 451 njiva IV kl. zv. „Bara“ u površini 
458 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 49, u posjedu Bliznović Nezir sin Rušida 
iz Tršće 99, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 461 zgrada obrazovanja zv.„Bara“ u 
površini 1.197 m2 i dvorište u površini 3.578 
m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list broj 
199,u posjedu D.S. O.Š. „Abdulvehab 
Ilhamija“ Tršće, sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 462 nekategorisani put zv. „Put Bare“ 
u površini 298 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 196, u posjedu D.S. javno 
dobro putevi sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 463 pašnjak III kl. zv. „Otes“ u 
površini 242 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 569, u posjedu Trgošped 
d.o.o. Kakanj, sa dijelom 1/1, 
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- k.č.br. 464 njiva IV kl. zv.„Otes“ u površini 
1.368 m2, kuća i zgrada 80 m2 i dvorište 500 
m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list broj 
530, u posjedu Bliznović Ibrahim sin Ismeta 
iz Tršće 93 sa dijelom 1/1, 

- k.č. br. 494/2 prilazni put zv. „Hasa “ u 
površini 510 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 529, u posjedu Alić 
Sedina kći Džemala rođ. Fejzić iz D.Seoča-
Visoko sa dijelom od 1/20 i drugi, 

- k.č. br. 580 livada III kl. zv. „Dimnjak“ u 
površini 1.669 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 73, u posjedu Brkić Pero 
sin Luke iz  Tršće 5, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 605/1 livada III kl.zv. „Otes“ u površini 
465 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 78, u posjedu Brkić Mijo sin Marijana iz 
Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č.br. 613 livada III kl. zv.„Dimnjak“ u 
površini 3.414 m2, i livada IV kl. površine 
1.632 m2 k.o.Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 34,u posjedu Barač Boško sin Gojka iz 
Kakanj,1 Maja 59,sa dijelom od 1/3 i drugi, 

- k.č.br. 617 livada II kl. zv.„Luka“ u površini 
2.195 m2, i livada III kl. u površini 519 m2 
k.o.Tršće, upisana u posjedovni list broj 38, 
u posjedu Barač Gospava kći Pere iz Tršće 
9, sa dijelom od 1/3 i drugi, 

- k.č. br. 621 livada II kl. zv. „Otes“ u površini 
285 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 370, u posjedu Subašić Derviš i Ramiz 
sinovi Čamila  iz Tršće 132, sa dijelom od  
po 1/2, 

- k.č. br. 622 njiva IV kl.zv. „Rijeka“ u površini 
870 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 421, u posjedu Terzić Milka kći Staniše 
rođ. Zelić iz Bijeljina, sa dijelom od 1/5 i 
drugi, 

- k.č. br. 625 pašnjak  III kl.zv, „Otes “ u 
površini 146 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 349, u posjedu Poletan 
Sreto sin Ostoje iz Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 626 pašnjak III kl.zv. „Otes“ u površini 
55 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 420, u posjedu Zelić Josip sin Luke iz  
Tršće 20, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 627/1 njiva IV kl.zv. „Luka“ u površini 
742 m2 i kuća i zgrada 15 m2 k.o.Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 210, u posjedu 
Fejzić Vehbija sin Mehmeda iz Tršće 21, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 627/2 livada II kl.zv. „Luka“ u površini 
628 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 210, u posjedu Fejzić Vehbija sin 
Mehmeda iz Tršće 21, sa dijelom od 1/1, 

- k.č.br. 693/1 njiva V kl.zv. „Selišće“ u 
površini 864 m2,  k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 488, u posjedu Bliznović 
Senada kći Omera rođ. Begovac iz 
Zgošćanska 22-Kakanj, sa dijelom od 1/3 i 
drugi, 

- k.č. br. 693/2 njiva V kl.zv. „Selišće “ u 
površini 828 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 489, u posjedu Bliznović 
Omer sin Mehmeda iz Tršće 67, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 693/3 nekategorisani put zv. „Selišće“ 
u površini 180 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 490, u posjedu Bliznović 
Omer sin Mehmeda iz Tršće 67, sa dijelom 
od po 1/2 i drugi, 

- k.č. br. 694 njiva V kl.zv. „Sališće“ u površini 
879 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 65, u  posjedu Bliznović Šukrija sin 
Kasima iz Tršće 93/1, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 718 nekategorisani put zv. „Put 
Selišća“ u površini 381 m2  k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 196, u posjedu 
D.S. javno dobro putevi, sa dijelom  od 1/1, 

- k.č. br. 719 livade III kl.zv., „Pod vrtlovi “ u 
površini 436 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 220, u posjedu Fetić 
Asim sin Derviša iz Tršće 96 sa dijelom od 
2/21 i drugi, 

- k.č. br. 731/1 voćnjak III kl. zv. „Stari vrto“ u 
površini 245 m2, dvorište 500 m2, kuća i 
zgrada 82 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 46, u posjedu Bliznović 
Ismet sin Hasana iz Tršće 94, sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 732 voćnjak II kl. zv. „Obor“ u 
površini 129 m2 i njiva IV klase u površini 
295 m2 k.o.Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 61, u posjedu Bliznović Remzija kći 
Vejsila rođ. Čizmić iz Tršće-Kakanj, sa 
dijelom od 1/1,  

- k.č. br. 734 voćnjak II kl. zv. „Bara“ u površini 
458 m2, dvorište u površini 366 m2 i kuća i 
zgrada u površini 52 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 65, u posjedu Bliznović 
Šukrija sin Kasima iz Tršće 93/1 sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 745 voćnjak II kl. zv. „Stari vrto“ u 
površini 1.052 m2  i kuća i zgrada 15 m2 
k.o.Tršće, upisana u posjedovni list broj 55, 
u posjedu Bliznović Sabrija sin Sabrije iz 
Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 746 vočnjak II kl. zv. „Podvrtlovi“ u 
površini 526 m2, k.o.Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 65, u posjedu Bliznović 
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Šukrija sin Kasima iz Tršće 93/1 sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 1010 nekategorisani put zv. „Put–
Subašić Kakanj“ u površini 1781 m2, k.o. 
Tršće, upisana u posjedovni list broj 196, u 
posjedu D.S. javno dobro putevi, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 1011 nekategorisani put zv. „Put–
Subašić Kakanj“ u površini 1992 m2, k.o. 
Tršće, upisana u posjedovni list broj 196, u 
posjedu D.S. javno dobro putevi, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 1012 nekategorisani put zv. „Put 
Selišća“ u površini 1461 m2, k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 196, u posjedu 
D.S. javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1013 nekategorisani put zv. „Selišće 
put“ u površini 4798 m2, k.o. Tršće, upisana 
u posjedovni list broj 196, u posjedu D.S. 
javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br.1014 nekategorisani put zv. „Put 
Tršće- Kakanj“ u površini 1453 m2, k.o. 
Tršće, upisana u posjedovni list broj 196, u 
posjedu D.S. javno dobro putevi, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br.1015 nekategorisani put zv. „Krčevina 
Put“ u površini 4603 m2, k.o. Tršće, upisana 
u posjedovni list broj 196, u posjedu D.S. 
javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1017 nekategorisani put zv. „Put 
Bare“ u površini 3121 m2, k.o. Tršće, upisana 
u posjedovni list broj 196, u posjedu D.S. 
javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br.1018 nekategorisani put zv. „Put 
Bašić“ u površini 4209 m2, k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 196, u posjedu 
D.S. javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1850/1 njiva IV kl.zv. „Jaz“ u površini 
634 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 148, u posjedu Delić Nezir sin Adema iz 
Tršće sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1850/2 njiva IV kl.zv. „Jaz“ u površini 
585 m2, k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 149, u posjedu Delić Šemso sin Adema 
iz Tršće 29 sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1853 potok zv. „Marašićka rijeka “u 
površini 6983 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 197, u posjedu D.S. javno 
dobro vode sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1854/1 njiva III kl.zv. „Donja luka“ u 
površini 556 m2 i njiva IV kl. u površini 3970 
m2 i  kuća i zgrada 20 m2 k.o. Tršće, upisana 
u posjedovni list broj 320, u posjedu 

Mijatović Janko i Radomir sinovi Jove iz  
Kakanj 1 Maja, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 1854/2 njiva III kl.zv. „Donja luka“ u 
površini 880 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 320, u posjedu Mijatović 
Janko i Radomir sinovi Jove iz  Kakanj- 1 
Maja, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 1855 njiva IV kl.zv. „Diljka“ u površini 
340 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 433, u posjedu Jašarević Fahrudin sin 
Hazima iz Ivnica-Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1856 njiva IV kl.zv. „Luka“ u površini 
1.321 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni 
list broj 593, u posjedu Delibašić Vehbija sin 
Vehbije iz  Kakanj-V.Dragića, sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 1857 njiva III kl.zv. „Luka“ u površini 
2463 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 312, u posjedu Mijatović Ratko sin 
Dušana iz  Ivnica, Tršće, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br.1858/1 kuća i zgrada zv.„Luke“ u 
površini 123 m2 i dvorište u površini 378 m2 
k.o.Tršće, upisana u posjedovni list broj 30,u 
posjedu Banjić Redžib sin Šefke iz Tršće, 
Ivnica 37,sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br.1858/2 kuća i zgrada zv.„Luke“ u 
površini 76 m2 i  dvorište u površini 118 m2 
k.o. Tršće, upisana u posjedovni list broj 
504, u posjedu Banjić Ekrem sin Šefke iz  
Tršće-Ivnica, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1858/3 voćnjak III kl. zv. „Luke“ u 
površini 577 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 504, u posjedu Banjić 
Ekrem sin Šefke iz  Tršće, Ivnica, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 1858/4 voćnjak III kl. zv. „Luke“ u 
površini 84 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 504, u posjedu Banjić 
Ekrem sin Šefke iz  Tršće, Ivnica, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 1858/6 voćnjak III kl. zv. „Luke“ u 
površini 55 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 30, u posjedu Banjić 
Redžib sin Šefke iz  Tršće, Ivnica 37, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1863 njiva III kl.zv. „Luka“ u površini 
423 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 513, u posjedu Ašćerija Fikreta kči Avde 
rođ. Banjić iz  Tršće 39, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 1864 njiva III kl.zv. „Luka“ u površini 
541 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 9, u posjedu Banjić Nijaz sin Čamila iz  
Tršće,Ivnica 35, sa dijelom od 1/1, 
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- k.č. br. 1865 njiva III kl. zv. „Pruževina“ u 
površini 1.732 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 456, u posjedu Banjić 
Maida kči Ragiba iz Ivnica sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1866/1 njiva III kl. zv. „Luka“ u 
površini 935 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 2, u posjedu Mašić 
Hidajeta i Šehagić Sadeta kćerke Husnije 
rođ. Alić iz Brnj-Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 1866/2 njiva III kl. zv. „Luka“ u 
površini 819 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 2, u posjedu Mašić 
Hidajeta i Šehagić Sadeta kćerke Husnije 
rođ. Alić iz Brnj-Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 1866/3 prilazni put zv. „Luka“ u 
površini 393 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 2, u posjedu Mašić 
Hidajeta i Šehagić Sadeta kćerke Husnije 
rođ. Alić iz Brnj-Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 1867 njiva III kl. zv. „Pruževine“ u 
površini 891 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 16, u posjedu Banjić 
Šefko sin Hajdera iz  Tršće,Ivnica 37, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1868 njiva III kl. zv. „Pruževina“ u 
površini 1.209 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 356, u posjedu 
Leskovčanin Zineta kći Sadika rođ. Spahić iz  
Klopće-102, sa dijelom od 1/4 i drugi, 

- k.č. br. 1869 njiva III kl.zv. „Pruževina“ u 
površini 489 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 18, u posjedu Banjić 
Hasan sin Atifa iz Ivnica br.16-Kakanj, sa 
dijelom od 1/8 i drugi, 

- k.č. br. 1871 livada III kl. zv. „Vrto“ u površini 
651 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 24, u posjedu Banjić Hanifa kći 
Mehmeda rođ. Buza iz  Ivnica-Kakanj, sa 
dijelom od 1/6 i drugi, 

- k.č. br. 1873 livada III kl.zv. „Vrto“ u površini 
123 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 7, u posjedu Ašćerija Fikreta kći Avde 
rođ. Banjić iz  Tršće 39, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1874 livada III kl.zv. „Pruževina“ u 
površini 250 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 9, u posjedu Banjić Nijaz 
sin Čamila iz  Tršće-Ivnica 35, sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 1876 njiva III kl. zv. „Hendek“ u 
površini 497 m2 , livada III kl.  u površini od 
130 m2 i  njiva IV kl. u površini 289 m2 k.o. 
Tršće, upisana u posjedovni list broj 18, u 
posjedu Banjić Hasan sin Atifa iz  Ivnica 16- 
Kakanj, sa dijelom od 1/8 i drugi, 

- k.č. br. 1878 njiva IV kl. zv. „Pruževina“ u 
površini 766 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 279, u posjedu Kovačević 
Nađa kći Džemala rođ. Kubat iz  Plandište-
Kakanj, sa dijelom od 1/3 i drugi, 

- k.č. br. 1879 njiva IV kl. zv. „Pruževina“ u 
površini 722 m2 , dvorište  u površini 500 m2  

i kuća i zgrada u površini 72 m2 k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 492, u posjedu 
Begić Sakib sin Alije iz  Tršće-Ivnica, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1881 njiva IV kl. zv. „Hendek“ u 
površini 1.049 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 601, u posjedu Banjić 
Selvedin sin Džemala iz  Ivnica 42 - Kakanj, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1882 njiva IV kl. zv. „Vendek“ u 
površini 1.211 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 24, u posjedu Banjić 
Hanifa kći Mehmeda rođ. Buza iz Ivnica-
Kakanj, sa dijelom od 1/6 i drugi, 

- k.č. br. 1886 njiva IV kl. zv. „Hendek“ u 
površini 210 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 16, u posjedu Banjić 
Šefko sin Hajdera iz  Tršće,Ivnica 37, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 1887 livada III kl.zv. „Hendek“ u 
površini 1.273 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 493, u posjedu Begić 
Zakir sin Alije iz Tršće, Ivnica, sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 1888 livada III kl. zv. „Hendek“ u 
površini 606 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 113, u posjedu Čeliković 
Esad sin Hasana iz  Tršće 106-Kakanj, sa 
dijelom od 1/3 i drugi, 

- k.č. br. 1890 livada II kl.zv. „Mala Luk“ u 
površini 3.665 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 643, u posjedu Čeliković 
Mujaga sin Nurije iz  Tršće bb-Kakanj, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2100 nekategorisani put zv. „Put 
Tršće-Kakanj“ u površini 4.788 m2 k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 196, u posjedu 
D.S. javno dobro putevi sa  dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2101 livada III kl. zv. „Barnica“ u 
površini 791 m2, kuća i zgrada 162 m2 i 
dvorište 500 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 312, u posjedu Mijatović 
Ratko sin Dušana iz Ivnica-Tršće, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 2103 livada II kl. zv. „Bara“ u površini 
1.136 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni 
list broj 397, u posjedu Subašić Samir i 
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Senad sinovi Ragiba iz  Tršće-Kakanj, sa 
dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2104/1 voćnjak III kl. zv. „Gloginje“ u 
površini 507 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 397, u posjedu Subašić 
Samir i Senad sinovi Ragiba iz  Tršće-
Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2104/2 njiva III kl. zv. „Gloginje“ u 
površini 2.329 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 397, u posjedu Subašić 
Samir i Senad sinovi Ragiba iz  Tršće-
Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2104/3 livada III kl. zv. „Gloginje“ u 
površini 856 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 397, u posjedu Subašić 
Samir i Senad sinovi Ragiba iz  Tršće-
Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2104/4 njiva IV kl. zv. „Gloginje“ u 
površini 1.252 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 397, u posjedu Subašić 
Samir i Senad sinovi Ragiba iz  Tršće-
Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2108 njiva III kl. zv. „Nadamlin“ u 
površini 558 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 189, u posjedu Demir Akif 
sin Sulje iz Sarajevo,U.Dedina 29 A, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2112 njiva III kl. zv. „Luke“ u površini 
935 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 180, u posjedu Demir Nihad sin Kemala 
iz Ivnica 16- Kakanj, sa dijelom od 1/5 i 
drugi, 

- k.č. br. 2113 njiva III kl. zv. „Ada“ u površini 
608 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 325, u posjedu Mijatović Slobodan sin 
Makse iz  Kakanj,Plandište 1, sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 2114 njiva III kl. zv. „Luke“ u površini 
245 m2 , dvorište u površini 500 m2 i kuća i 
zgrada u površini 34 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 292, u posjedu Kubat 
Derviš sin Mustafe iz  Kakanj, M. Skopljaka, 
sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2115/1 njiva III kl. zv. „Luke“ u 
površini 1.456 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 650, u posjedu Delić 
Semir sin Mirsada iz Ivnica bb, Kakanj, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2115/2 njiva III kl. zv. „Luke“ u 
površini 825 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 182, u posjedu Begić 
Mirsada kći Mehmedalije rođ. Demir iz 
Omera Maslića-Kakanj, sa dijelom od 1/5 i 
drugi, 

- k.č. br. 2116 njiva IV kl.zv. „Luke“ u površini 
239 m2, kuća i zgrada u površini 81 m2 i 
dvorište u površini 500 m2 k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 191, u posjedu 
Demir Ibrahim i Vahid sinovi Sulje iz Tršće, 
Ivnica, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2117 njiva IV kl.zv. „Luke“ u površini 
266 m2, kuća i zgrada u površini 64 m2 i 
dvorište u površini 500 m2 k.o. Tršće, 
upisana u posjedovni list broj 185, u posjedu 
Demir Abdulah sin Sulje iz Tršće,Ivnica 26, 
sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2125/1 njiva III kl. zv. „Luke“ u 
površini 1.363 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 397, u posjedu Subašić 
Samir i Senad sinovi Ragiba iz  Tršće-
Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2126/1 njiva III kl.zv. „Luke“ u 
površini 1.111 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 382, u posjedu Subašić 
Hamdo sin Muje iz  Zgošća 127, sa dijelom 
od 1/1, 

- k.č. br. 2126/2 njiva III kl.zv. „Luke“ u 
površini 938 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 397, u posjedu Subašić 
Samir i Senad sinovi Ragiba iz  Tršće-
Kakanj, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2127 njiva III kl.zv. „Luka“ u površini 
1.664 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni 
list broj 397, u posjedu Subašić Samir i 
Senad sinovi Ragiba iz Tršće-Kakanj, sa 
dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2128 njiva III kl.zv. „Lučica“ u površini 
111 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 261, u posjedu Husanović Namka kći 
Muharema Rođ. Kolić iz  Ivnica-Kakanj, sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2129 njiva III kl.zv. „Luke“ u površini 
759 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 397, u posjedu Subašić Samir i Senad 
sinovi Ragiba iz  Tršće-Kakanj, sa dijelom od 
po 1/2, 

- k.č. br. 2130 njiva III kl. zv. „Vukanika“ u 
površini 1.270 m2, dvorište u površini od 500 
m2 i  kuća i zgrada u površini 90 m2 k.o. 
Tršće, upisana u posjedovni list broj 552, u 
posjedu Lisić Halid sin Mehmeda iz  
Sarajevo, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2131 nekategorisani put zv. „Put 
Luke“ u površini 251 m2 k.o. Tršće, upisana 
u posjedovni list broj 196, u posjedu D.S. 
javno dobro putevi, sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2132 livada III kl. zv. „Luka“ u 
površini 80 m2, k.o. Tršće, upisana u 
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posjedovni list broj 320, u posjedu Mijatović 
Janko i Radomir sinovi Jove iz  Kakanj, 1 
Maja, sa dijelom od po 1/2, 

- k.č. br. 2167/1 njiva V kl. zv. „Vrto“ u površini 
292 m2 k.o. Tršće, upisana u posjedovni list 
broj 324, u posjedu Mijatović Slobodan sin 
Makse iz  Kakanj,Plandište 1, sa dijelom od 
1/1, 

- k.č. br. 2294 livada III kl. zv. „Šljivik“ u 
površini 422 m2 k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 417, u posjedu Velić 
Vasvija kći Himze rođ. Jašarević iz  Ivnica-
Kakanj, sa dijelom od 1/15 i drugi, 

- k.č. br.2302 livada IV kl. zv.„Vrtača“ u 
površini 1.856 m2 i šuma IV kl. u površini 978 
m2 k.o.Tršće, upisana u posjedovni list broj 
261,u Husanović Namka kći Muharema Rođ. 
Kolić iz Ivnica-Kakanj,sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2304 šuma V kl.zv. „Tegovi“ u 
površini 1.284 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 201, u posjedu D.S. J.P. 
„ŠPD-ZDK“ P.J. „Šumarija“ Kakanj sa 
dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2541 rijeka kl.zv. „Marašićka rijeka“ u 
površini 23.033 m2, k.o. Tršće, upisana u 
posjedovni list broj 197, u posjedu D.S. javno 
dobro-vode sa dijelom od 1/1, 

- k.č. br. 2545 nekategorisani put zv. „Put 
Ivnica-Zlokuće“ u površini 9.566 m2, k.o. 
Tršće, upisana u posjedovni list broj 196, u 
posjedu D.S. javno dobro putevi sa dijelom 
od 1/1. 
 
2. U postupku eksproprijacije će se utvrditi 

dužina trase za svaku parcelu prema urađenom 
projektu, tako da će se ustanovljenje prava 
služnosti utvrditi na dijelu parcela, označenih u 
tački 1. ove Odluke. 

 
3. Utvrđuje se da je Općina Kakanj korisnik 

nepotpune eksproprijacije za izgradnju 
kanalizacionog sistema i uređaja za 
prečišćavanja otpadnih voda u naselju Tršće. 
 

4. Protiv ove Odluke može se pokrenuti  
upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, u 
roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. Tužba 
se podnosi neposredno Sudu u dva istovjetna 
primjerka, uz koju treba priložiti i kopiju ove 
Odluke. 

 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

162. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 

Broj: 01/1-278/16 

Kakanj, 08.09.2016. godine 

 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 
36/10 i 25/12),  rješavajući po prijedlogu 
Općinskog načelnika, broj: 02/1-3754/16 od 
29.07.2016. godine, za utvrđivanje javnog 
interesa, Općinsko vijeće na 46. sjednici održanoj 
dana  08.09.2016. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

 
             1. UTVRĐUJE SE javni interes u svrhu 
izgradnje vodovoda Javor, vodozahvat Šipilovac 
MZ Papratnica, po prijedlogu Općinskog 
načelnika, te se može pristupiti nepotpunoj 
eksproprijaciji-ustanovljenju prava služnosti na 
slijedećim nekretninama, označenim kao: 
 
- k. č. br. 2343 livada V kl. „Zavinjca“ u 

površini 7.459 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 392, u posjedu Šain 
Žarka i Zdravka sinova Pere iz Papratnice, 
sa dijelom od po ½, 

- k. č. br. 2363 livada V kl. „Zavinjca“ u 
površini 2.305 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 226, u posjedu Sikira 
Asife kći Paše rođ. Neimarlija iz Papratnice, 
sa dijelom od 1/6 i drugih, 

- k. č. br. 2364/2 šuma IV kl. „Zavinjca“ u 
površini 2.218 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 226, u posjedu Sikira 
Asife kći Paše rođ. Neimarlija iz Papratnice, 
sa dijelom od 1/6 i drugih, 

- k. č. br. 2365/2 livada V kl. „Vina“ u površini 
2.475 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 429, u posjedu Torbica 
Radoje sina Uroša iz Bugojna, sa dijelom od 
4/5 i drugih, 

- k. č. br. 2366 voćnjak VI kl. „Vina“ u površini 
721 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 387, u posjedu Stanković 
Zorke kći Miloša rođ. Lazić iz Bijeljine, sa 
dijelom od 1/3 i drugih,  

- k. č. br. 2374 njiva VIII kl. „Smokvica“ u 
površini 1.173 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
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posjedovni list broj 389, u posjedu Stanković 
Borka sina Vojina iz Visokog, sa dijelom od 
1/1, 

- k. č. br. 2375 njiva VIII kl. „Vina“ u površini 
3.706 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 392, u posjedu Šain 
Žarka i Zdravka sinova Pere iz Papratnice, 
sa dijelom od po ½, 

- k. č. br. 2377/1 šuma IV kl. „Pecara “ u 
površini 4 474.241 m2, k.o. Papratnica, 
upisana u posjedovni list broj 54, u posjedu 
DS Šipad „Zvijezda“ Vareš, sa dijelom od 
1/1, 

- k. č. br. 2455 njiva VII kl. „Smokvica“ u 
površini 1.594 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 421, u posjedu Torbica 
Laze sina Mile iz  Papratnice, sa dijelom od 
1/1, 

- k. č. br. 2458 njiva VII kl. „Smoknica“ u 
površini 1.334 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 396, u posjedu Šarić 
Mitre kći Jefte rođ. Vidaković iz Gornje 
Papratnice, sa dijelom od 1/7 i drugih, 

- k. č. br. 2460/2 voćnjak V kl. „Smoknica“ u 
površini 971 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 457, u posjedu Stanković 
Vojina sina Bogdana iz Gornje Papratnice, 
sa dijelom od 1/4 i drugih, 

- k. č. br. 2713 nekategorisani put  „Potok“ u 
površini 401 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 48, u posjedu DS Javno 
dobro putevi, sa dijelom 1/1, 

- k. č. br. 2834/1 šuma IV kl. „Podbajrak “ u 
površini 43 001.681 m2, k.o. Papratnica, 
upisana u posjedovni list broj 54, u posjedu 
DS Šipad „Zvijezda“ Vareš, sa dijelom od 
1/1, 

- k. č. br. 2940 lokalni put  „Papratnica 
Sebinje“ u površini 37.474 m2, k.o. 
Papratnica, upisana u posjedovni list broj 48, 
u posjedu DS Javno dobro putevi, sa dijelom 
1/1, 

- k. č. br. 2943 nekategorisani put  „Otes“ u 
površini 6.692 m2, k.o. Papratnica, upisana u 
posjedovni list broj 48, u posjedu DS Javno 
dobro putevi, sa dijelom 1/1. 
 
     2. U postupku eksproprijacije će se utvrditi 

dužina trase za svaku parcelu prema urađenom 
projektu, tako da će se ustanovljenje prava 
služnosti utvrditi  na dijelu  parcela, označenih u 
članu 1. ove Odluke. 

 

          3. Utvrđuje se da je Općina Kakanj 
korisnik nepotpune eksproprijacije za izgradnju 
vodovoda Javor, vodozahvat Šipilovac MZ 
Papratnica. 
 
          4. Protiv ove Odluke može se pokrenuti  
upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici, u 
roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. 
Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva 
istovjetna primjerka, uz koju treba priložiti i 
kopiju ove Odluke.                                              

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

163. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-279/16 

Kakanj, 08.09.2016 godine 

 
Na osnovu člana 363. stav (3) tačka 3) i 4) 
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 4. 
stav (1) tačka c) Pravilnika o postupku javnog 
konkursa za raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i 
gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 
17/14) i člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
Općinsko vijeće na  46. sjednici održanoj 
08.09.2016. godine, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 
 o načinu i uslovima raspolaganja 

nekretninom - prodaji neposrednom 
pogodbom neizgrađenog zemljišta u 

Bištranima 
  

Član 1. 
Ovom Odlukom odobrava se kupcu Medžlis 

islamske zajednice Gračanica prodaja 
neposrednom pogodbom zemljišta u Bištranima, 
označenog kao k.č.br. 51/2 livada VI kl.„ 
Frljakovica“ u površini 1.690  m2, k.o. Bištrani, u 
posjedu D.S. Općine Kakanj, sa dijelom 1/1 (novi 
premjer), što odgovara parceli k.č.br.473/7, k.o. 
Seoce, upisana u z.k.ul.br. 922, državna svojina 
1/1 (stari premjer). u svrhu proširenja groblja 
Oputnica za potrebe mještana sela Bištrani. 
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Član 2. 
Cijena zemljišta označenog u članu 1. ove 

Odluke iznosi 3,00 KM/m2, tako da ukupna 
kupoprodajna cijena za predmetno zemljište 
iznosi  5.070,00 KM (slovima: pethiljada 
sedamdeset KM - 3,00 KM x 1.690 m2).  

Prodajna cijena za predmetnu nekretninu-
zemljište utvrđena je od strane sudskog vještaka 
poljoprivredne struke.     

 
Član 3. 

Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine 
Medžlis islamske zajednice Gračanica, sa kojim 
će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je 
uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja 
ugovora o kupoprodaji, na račun Bužeta Općine 
Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 
722431, šifra općine 043. kod Investiciono-
komercijalne banke d.d. Zenica.  

Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će 
se nakon isplate cjelokupnog iznosa 
kupoprodajne cijene.   

 
Član 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da može sa 
kupcem, u ime Općine Kakanj zaključiti notarski 
obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine, 
označene u članu 1. ove Odluke, po prethodno 
pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranioca. 

 
Član 5. 

Troškove izrade notarske obrade ugovora o 
kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse 
za provođenje i uknjižbu ugovora, te sve ostale 
troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje 
snosi kupac Medžlis islamske zajednice 
Gračanica.  

Član 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj".    

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

164. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-281/16 
Kakanj, 08.09.2016. godine 
 

Na osnovu člana 1. Zakona o koncesijama 
(„Službene novine Federacije BiH˝ broj: 40/02 i 
61/06), članova 8. i 56. Zakona o principima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH˝, 
broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine 
Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 
4/08), u postupku dodjele koncesije, koji se vodi 
po samoinicijativnom zahtjevu pred Ministarstvom 
za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do 
kantona, Općinsko vijeće na  46. sjednici 
održanoj 08.09.2016. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o davanju prethodne saglasnosti   

za dodjelu koncesije za izgradnju male 
hidroelektrane 

 
Član 1. 

Ovom Odlukom daje se prethodna saglasnost 
za dodjelu koncesije za izgradnju male 
hidroelektrane na postojećoj pregradi (brani) 
vodozahvata TE Kakanj na rijeci Bosni, na 
području općine Kakanj, instalisane snage 4560 
kW, radi provođenja postupka dodjele koncesije. 
 

Član 2. 
Pri dodjeli koncesije i realizaciji prava 

utvrđenih ugovorom o koncesiji traži se poštivanje 
svih zakonskih ograničenja, kao i sprječavanje 
nastanka štetnih posljedica po druge subjekte i 
okoliš.  
  

Član 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj˝.  

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

165. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-283/16 
Kakanj, 08.09.2016. godine 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 
51/09) i člana 24. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), 
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Općinsko vijeće na 46. sjednici održanoj 
08.09.2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za 

sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije 
neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

Kaknju 
 

Član 1. 
Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o radu 

Komisije za sprovođenje postupka javnog 
nadmetanja -licitacije neizgrađenog  
građevinskog zemljišta u Kaknju, koja je 
imenovana Rješenjem Općinskog vijeća, broj: 
01/1-249/16 od 28.07.2016. godine 

 
Član 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu 
Komisije za sprovođenje postupka javnog 
nadmetanja- licitacije neizgrađenog  
građevinskog zemljišta u Kaknju  od 26.08.2016. 
godine. 

 
Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

166. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-282/16 
Kakanj, 08.09.2016. godine 

      Na osnovu člana 13. Zakona o principima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine 
Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 
4/08), Općinsko vijeće na 46. sjednici održanoj 
08.09.2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za 

provođenje javnog 

 nadmetanja-licitacije neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 

„Vrtlište” u Kaknju 
 

Član 1. 
Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o radu 

Komisije za provođenje postupka javnog 
nadmetanja -licitacije neizgrađenog  
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
„Vrtlište” u Kaknju, koja je imenovana Rješenjem 
Općinskog vijeća, broj: 01/1-251/16 od 
28.07.2016. godine 

Član 2. 
Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o radu 

Komisije za provođenje postupka javnog 
nadmetanja- licitacije neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Vrtlište” u Kaknju 
od 24.08.2016. godine. 

 
Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“. 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

167. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-272/16 
Kakanj, 08.09.2016.godine  
 

Na osnovu člana 24. i 103. Statuta Općine 
Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 
4/08) i člana 96. i 118. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća („Službene novine Općine 
Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće 
na 46. sjednici održanoj 08.09.2016. godine, 
donijelo je  
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju Nacrta odluke o usvajanju 

Regulacionog plana „Kakanj“ 
 

 
1. Utvrđuje se Nacrt odluke o usvajanju 

Regulacionog plana „Kakanj“ i isti stavlja na 

javnu raspravu. 
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2. Rok javne rasprave se određuje u trajanju od 

30 (trideset) dana, a počinje od dana 

donošenja ovog Zaključka.  

3. Za nosioca aktivnosti provođenja javne 

rasprave određuje se Služba za privredu, 

urbanizam i zaštitu okoline.  

4. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana 

„Kakanj“ bit će izložen u prostorijama Službe 

za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, web 

stranici Općine Kakanj (www.kakanj.com.ba) i 

oglasnoj ploči Općine.  

5. Svi učesnici u postupku javne rasprave: 

mjesne zajednice, javna preduzeća, ustanove, 

privredni subjekti, građani, udruženja građana, 

političke partije i druga zainteresirana lica, 

svoje prijedloge, mišljenja i sugestije u periodu 

javne rasprave mogu dostaviti u pismenoj 

formi nosiocu aktivnosti utvrđenom u tačci 3. 

ovog Zaključka.  

6. Zadužuje se nosilac aktivnosti provođenja 

javne rasprave: Služba za privredu, urbanizam 

i zaštitu okoline da sve primjedbe, prijedloge, 

mišljenja i sugestije dostavi, nosiocu izrade 

Regulacionog plana „Kakanj“ - „IPSA institut“ 

d.o.o. Sarajevo, koji će iste uzeti u obzir, 

razmotriti njihovu opravdanost, te da 

Općinskom vijeću podnese izvještaj o 

provedenoj javnoj raspravi.  

7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Kakanj“.  

 
PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 

168. 
BOSNA I HERCEGOVINA   
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 
OPĆINA KAKANJ 
Općinsko vijeće 
Broj: 01/1-273/16 
Kakanj, 08.09.2016.godine  
 
Na osnovu člana 24. i 103. Statuta Općine Kakanj 
(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i 
člana 96. i 118. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 

6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće na 46. sjednici 
održanoj 08.09.2016. godine, donijelo je  

 
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju Nacrta odluke o provođenju 

Regulacionog plana „Kakanj“ 
 

 
 
1. Utvrđuje se Nacrt odluke o provođenju 

Regulacionog plana „Kakanj“ i isti stavlja na 
javnu raspravu. 

2. Rok javne rasprave se određuje u trajanju od 
30 (trideset) dana, a počinje od dana 
donošenja ovog Zaključka.  

3. Za nosioca aktivnosti provođenja javne 
rasprave određuje se Služba za privredu, 
urbanizam i zaštitu okoline.  

4. Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana 
„Kakanj“ bit će izložen u prostorijama Službe 
za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, web 
stranici Općine Kakanj (www.kakanj.com.ba) i 
oglasnoj ploči Općine.  

5. Svi učesnici u postupku javne rasprave: 
mjesne zajednice, javna preduzeća, ustanove, 
privredni subjekti, građani, udruženja građana, 
političke partije i druga zainteresirana lica, 
svoje prijedloge, mišljenja i sugestije u periodu 
javne rasprave mogu dostaviti u pismenoj 
formi nosiocu aktivnosti utvrđenom u tačci 3. 
ovog Zaključka.  

6. Zadužuje se nosilac aktivnosti provođenja 
javne rasprave: Služba za privredu, urbanizam 
i zaštitu okoline da sve primjedbe, prijedloge, 
mišljenja i sugestije dostavi, nosiocu izrade 
Regulacionog plana „Kakanj“ - „IPSA institut“ 
d.o.o. Sarajevo, koji će iste uzeti u obzir, 
razmotriti njihovu opravdanost, te da 
Općinskom vijeću podnese izvještaj o 
provedenoj javnoj raspravi.  

7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a naknadno će se objaviti u 
„Službenim novinama Općine Kakanj“.  

 
 
 
 
 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Slaven Katičić, sr. 
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169. 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA KAKANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj i datum prema tabeli, kolona II  

 
Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima  u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine 
F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014 ), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i  člana 14.  Odluke o 
izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016 ), 
Općinski načelnik  donosi 

 
Z A K L J U Č A K  

I 

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi: 

Redni 

broj 
Br. zaključka Datum Naziv/Ime i prezime Iznos Zahtjev 

1. 02/1-3262/16 29.06.2016. Pejić Svetomir 100,00 02/1-421/16 

2. 02/1-3299/16 04.07.2016. Hasić Ferid 50,00 02/1-332/16 

3. 02/1-3298/16 04.07.2016. Pandžić Munir 50,00 02/1-326/16 

4. 02/1-3297/16 04.07.2016. Ramić Adisa 50,00 02/1-334/16 

5. 02/1-3378/16 11.07.2016. Bajrić Ćazim 50,00 05/1-509/16 

6. 02/1-3379/16 11.07.2016. Pipo Namir 50,00 05/1-510/16 

7. 02/1-3380/16 11.07.2016. Kobilica Adil 50,00 05/1-508/16 

8. 02/1-3385/16 11.07.2016. Sejdić Remzija 50,00 05/1-505/16 

9. 02/1-3402/16 12.07.2016. Pandžić Šefik 50,00 05/1-507/16 

10. 02/1-3486/16 13.07.2016. Trako Almedin 100,00 02/1-932/16 

11. 02/1-3490/16 13.07.2016. Habibović Senad 50,00 02/1-244/16 

12. 02/1-3489/16 13.07.2016. Tursum Ismeta 50,00 02/1-250/16 

13. 02/1-3522/16 14.07.2016. Pekić Amanda 50,00 02/1-335/16 

14. 02/1-3597/16 18.07.2016. Jurić Sabaheta 50,00 02/1-340/16 

15. 02/1-3675/16 27.07.2016 Pipo Namir 50,00 05/1-554/16 

16. 02/1-3676/16 27.07.2016 Bajrić Ćazim 50,00 05/1-555/16 

17. 02/1-3720/16 28.07.2016. Suša Amra 50,00 02/1-260/16 

18. 02/1-3719/16 28.07.2016. Vulić Jovo 100,00 02/1-355/16 

19. 02/1-3744/16 29.07.2016. Muslić Šejla i Muslić Ejla 100,00 05/1-570/16 

20. 02/1-3783/16 02.08.2016. Pandžić Šefik 50,00 05/1-571/16 

21. 02/1-3793/16 03.08.2016. Čolak Slavica 50,00 02/1-363/16 

22. 02/1-3849/16 08.08.2016. Čizmić Hamdo 50,00 02/1-385/16 

23. 02/1-3873/16 09.08.2016. Selimović Enes 100,00 02/1-343/16 

24. 02/1-3874/16 09.08.2016. Bajrić Ćazim 50,00 05/1-595/16 

25. 02/1-3898/16 10.08.2016. Agičić Suad 50,00 02/1-380/16 

26. 02/1-3928/16 10.08.2016. Sejdić Zekija 50,00 02/1-3854/16 

27. 02/1-3897/16 10.08.2016. Sarač Elma 50,00 02/1-387/16 

28. 02/1-3899/16 10.08.2016. Hrustić Mahira 100,00 02/1-366/16 

29. 02/1-4028/16 16.08.2016. Pekić Andrea 100,00 02/1-548/16 

30. 02/1-4027/16 16.08.2016. Pipo Elvira 50,00 02/1-456/16 



 16. septembar  2016. godine Službene novine Općine Kakanj 10/16 

 

 16 

 

31. 02/1-4100/16 18.08.2016. Čizmić Elsa 50,00 02/1-397/16 

32. 02/1-4112/16 18.08.2016. Sejdić Omer 50,00 02/1-4090/16 

33. 02/1-4111/16 18.08.2016. Sarač Esad 50,00 02/1-403/16 

34. 02/1-4195/16 23.08.2016. Pandžić Šefik 50,00 05/1-620/16 

35. 02/1-4209/16 24.08.2016. Zeherović Elvir 50,00 05/1-627/16 

36. 02/1-4235/16 25.08.2016. Turudić Nail 50,00 02/1-411/16 

37. 02/1-4236/16 25.08.2016. Ćorić Jela-Jagoda 50,00 02/1-321/16 

38. 02/1-4247/16 25.08.2016. Ohranović Azemina 50,00 02/1-409/16 

39. 02/1-4253/16 26.08.2016. Sejdić Remzija 50,00 02/1-4232/16 

40. 02/1-4267/16 29.08.2016. Kupusović Blagoja 100,00 02/1-430/16 

41. 02/1-4290/16 30.08.2016. Šabanović Nura 50,00 02/1-320/16 

42. 02/1-4378/16 05.09.2016. Ramić Hamza 50,00 02/1-443/16 

43. 02/1-4377/16 05.09.2016. Sejdić Smaila 50,00 02/1-419/16 

44. 02/1-4398/16 06.09.2016. Odobašić Rasim 100,00 02/1-446/16 

45. 02/1-4425/16 07.09.2016. Ramić Devleta 50,00 02/1-420/16 

46. 02/1-4426/16 07.09.2016. Ramić Idriz 100,00 05/1-661/16 

47. 02/1-4427/16 07.09.2016. Pandžić Šefik 50,00 05/1-660/16 

48. 02/1-4449/16 08.09.2016. Isplata demobilisanim borcima  200,00 02/1-447/16 

49. 02/1-4507/16 09.09.2016. Deskaj Halim 50,00 02/1-457/16 

50. 02/1-4504/16 09.09.2016. Karić Amela 50,00 05/1-675/16 

51. 02/1-4503/16 09.09.2016. Berbić Namira 76,00 02/1-670/16 

52. 02/1-4515/16 13.09.2016. Muminović Esma 50,00 02/1-459/16 

53. 02/1-4550/16 15.09.2016. Ramić Idriz 100,00 02/1-323/16 

54. 02/1-4551/16 15.09.2016. Čičak Mufida 50,00 02/1-344/16 
 

II 
Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije  Tekuća budžetska  rezerva  Budžeta 
Općine Kakanj za 2016.godinu. 

III 
Sredstva će se isplatiti putem  blagajne Općine Kakanj . 
 

IV 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

V 
Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
Nermin Mandra,s.r. 

170. 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA KAKANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj i datum prema tabeli, kolona II  
 
Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima  u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine 
F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014 ), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i  člana 14.  Odluke o 
izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016 ), 
Općinski načelnik  d o n o s i 

Z A K L J U Č A K  
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I 
Odobrava se isplata iznosa kako slijedi: 
 

Redni 

broj Br.zaključka Datum  Naziv / Ime i prezime Iznos Zahtjev/račun 

1. 02/1-3384/16 11.07.2016. MZ Bijele Vode-podružnica Kučići 21,27 05/1-504/2016 

2. 02/1-3491/16 13.07.2016. Delić Vehid 100,00 02/1-985/16 

3. 02/1-3831/16 05.08.2016. Beus Nedžad 200,00 07/1-41-5183/16 

4. 02/1-4099/16 18.08.2016. Merdić Emir 500,00 02/1-4046/16 

5. 02/1-4269/16 29.08.2016. Đip Muamera 100,00 02/1-370/16 

 
II 

Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije  Tekuća budžetska  rezerva  Budžeta 
Općine Kakanj za 2016.godinu. 

III 
Sredstva će se isplatiti na žiro račun korisnika . 

IV 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

V 
Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
Nermin Mandra,s.r. 

171. 
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA KAKANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj i datum prema tabeli, kolona II  
 
Na osnovu člana 60. i člana 100. Zakona o Budžetima  u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine 
F BiH“, broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014 ), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj i  člana 14.  Odluke o 
izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2016.godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/2016 ), 
Općinski načelnik  d o n o s i 

Z A K L J U Č A K  
I 

Odobrava se isplata iznosa kako slijedi: 
 

Redni broj Br.zaključka Datum  Naziv / Ime i prezime Iznos Zahtjev 

1. 02/1-3482/16 13.07.2016. Gadžun Mersudin 1.000,00 02/1-3375/16 

2. 02/1-3927/16 10.08.2016. JU "Gradska biblioteka" Kakanj 225,00 144/16 

3. 02/1-4198/16 23.08.2016. Sindikalna organizacija P.D. Rudstroj Kakanj 300,00 05/1-621/16 
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II 
Odobrena sredstva iz tačke I ovog Zaključka isplatit će se sa pozicije  Tekuća budžetska  rezerva  Budžeta 
Općine Kakanj za 2016.godinu. 

 
III 

Sredstva će se isplatiti na žiro račun Korisnika . 
IV 

Korisnik je obavezan Službi za finansije Općine Kakanj dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku 
doznačenih sredstava u roku od 30 dana od dana uplate istih. 

 
V 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
VI 
 

Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“. 
OPĆINSKI NAČELNIK  

Nermin Mandra,s.r. 
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